Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Blížejov,
konaného dne 29. ledna 2018 v obci Blížejov.
581

-

zastupitelstvo obce Blížejov je usnášeníschopné a souhlasí s navrženým programem
a program schvaluje

582

-

ZO Blížejov bylo seznámeno se zněním Protokolu č.2/2017 o předání a převzetí
společného zařízení „Polní cesta HPC1 v k.ú. Blížejov“, ZO souhlasí s převodem, ZO pověřuje
starostu obce podpisem protokolu

583

-

ZO schvaluje pronájem bývalé ordinace obvodní lékařky ve Lštění mateřské škole Lštění

584

-

ZO schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1129 v k.ú Přívozec, pozemek zahrada, cena
pozemku 70 Kč/m2, bude sepsána kupní smlouva , vklad do KN zaplatí nabyvatel
pozemku, ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

585

-

ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru v Blížejově čp. 1 , bývalá ordinace dětské
lékařky (parc.č. 72),žadateli – Bártovi Renému . Bude sepsána nájemní smlouva, ZO
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

586

-

ZO schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní firmy GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem,
název stavby: Středotlaký plynovod a přípojky, obytná zóna Blížejov a pověřuje starostu
obce jejím podpisem

587

-

ZO schvaluje dodatek smlouvy mezi obcí Blížejov a firmou DIMATEX CS spol. s r.o. Stráž
nad Nisou o úpravu smlouvy v čl. IV., bod 5) a to tak, že od roku 2018 by poplatek za umístění
kontejneru byl 0 Kč, ZO souhlasí z důvodů nevytváření „černých skládek“ a pověřuje starostu
obce podpisem Dodatku smlouvy

588

-

zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o dílo se zpracovatelem změny č.1
územního plánu s Ing. Arch. Petrem Taušem, autorizovaným architektem ČKA 01041 se
sídlem Červenohrádecká 225/23, Plzeň, IČ: 10359320 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem,

589

–

zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pana Obrama Jacoba, o úhradě
nákladů na zpracování změny č.1 územního plánu Blížejov, před započetím pořizování
změny ve výši 65 340,- Kč s DPH, v souladu s § 55a odst. 6 Stavebního zákona. Bude
sepsána smlouva mezi navrhovatelem a obcí o úhradě nákladů. ZO pověřuje starostu obce
jejím podpisem.

590

–

zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 55a odst.1 a odst.2 Stavebního
zákona o pořízení změny č. 1 územního plánu Blížejov na návrh zkráceným postupem, dále
rozhodlo o obsahu změny č.1 a o pořízení úplného znění územního plánu Blížejov. Změna
č.1 bude pořízena na základě návrhu pana Obrama Jacoba.

591

-

ZO ukládá a pověřuje místostarostu obce požádat Městský úřad Horšovský Týn, odboru
výstavby a územního plánování o pořízení změny č. 1 územního plánu Blížejov a
Městskému úřadu Horšovský Týn, odboru výstavby a územního plánování, pořizovat
změnu č.1 územního plánu v souladu se Stavebním zákonem dále v souladu s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,

592

-

ZO schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f stavebního zákona zastupitele, místostarostu
obce Blížejov, Jiřího Císaře, který bude po dobu pořizování změny č. 1 územního plánu
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, Důvodová zpráva:

Žadatel o změnu územního plánu je povinen zpracovat návrh na pořízení změny č. 1
územního plánu Blížejov v souladu s §55a odst. 2,
593

-

ZO bylo seznámeno se zněním Pachtovní smlouvy mezi Obcí Blížejov a AGRO Staňkov,
(úprava po pozemkové úpravě), platnost smlouvy od 1.1.2018 , ZO znění smlouvy
schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy,

593

-

ZO schvaluje - Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018,2019,

594

-

ZO byla předložena kalkulace na opravu kapličky Chotiměř – fasáda od fi PROJEKTY
STAVEB Spáňov, cena 22.500 Kč a kalkulace na opravu kapličky Chotiměř – odvodnění od
fi PROJEKTY STAVEB Spáňov, cena 25.000 Kč, ZO souhlasí, aby byly částky zapracovány do
rozpočtu obce Blížejov pro rok 2018

595

-

ZO schvaluje složení - seznam členů JSDHO Blížejov – výjezdová jednotka pro rok 2018,

596

-

zastupitelstvo obce Blížejov ruší veřejnou zakázku na stavební práce , zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 sb. pod názvem „Obec Blížejov – výstavba tělocvičny a zázemí školy obce
Blížejov“. Registrační číslo : 298D213000109.Projekt je podpořen z dotačního programu
Ministerstva financí ČR - Program 29821 – Podpora
rozvoje a obnovy mat. technické základny regionálního školství
Důvodem zrušení ustanovení § 127, odst.1, písm. d) –„ v průběhu zadávacího řízení se
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze
po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto
důvody zadavatel způsobil či nikoliv“,

597

-

ZO souhlasí se snížením nabídkové ceny (dopis realitní kanceláře RAZKA) na snížení
prodejní ceny čísla popisného 48 Blížejov na 1.300.000 Kč z důvodů neprodejnosti
objektu

598

-

ZO bylo seznámeno s dopisem od Státního pozemkového úřadu ohledně realizace cest
VPC5 Blížejov -N Nahošice a VP7-N Nahošice , akce budou realizovány dle poskytnutí
finančních prostředků ze státního rozpočtu, obec bude včas informována, dále bylo ZO
informováno dopisem od Státního pozemkového úřadu o termínu realizace vybraných
společných zařízení z návrhu PSZ KoPÚ Lštění nad Zubřinou , konkrétně polní cesty C 51,
akce bude realizována dle poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu, obec
bude včas informována, ZO bere tyto informace na vědomí

599

-

ZO souhlasí podat žádost do programu – Ochrana přírody 2018, žádost na Ošetření
vzrostlých stromů na území obce Blížejov

600

-

ZO schvaluje podat návrh na vydání stavebního povolení na akci Tělocvična a zázemí školy
Blížejov

